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Blå Flag Sorø 2018
Fuglesafari ved Sorø Sø
Vi går en tur for at høre på fuglenes aftensang midt i yngletiden. På turen vil vi give os rigtig god
tid til at lytte efter fuglenes sang og kaldelyde og Rolf Lehrmann fra Dansk Ornitologisk Forening vil
hjælpe med at holde rede på de mange forskellige stemmer.
Vi kigger på fuglene på søen, i skoven og i vådområderne i området. Hvis vi er heldige kan vi se
havørnen jage over Sorø Sø.
Turen er på 2- 3 km og er ikke egnet for gangbesværede eller barnevogne.
Hvornår: tirsdag d.29. maj kl.18.30-20.00.
Mødested: Anløbs- og badebroen ved Parnas. Parkering ved Parnasvej 21, 4180 Sorø.

Vi hejser det Blå Flag med eventyr ved vandet
Vær med når vi holder fest på stranden med bål og pandekager. Sammen med 4. årgang fra Sorø
Borgerskole holder vi flaghejsning som afslutning på en dag, hvor vi har arbejdet med vand og
eventyr. Vi læser om Tommelise, der sejlede nedad åen på et åkandeblad og om Den grimme
ælling, mens vi spejder efter smukke svaner på søen.
Friluftsrådet og Sorø Kommune står for selve hejsningen af flaget. Fra Sorø Kommune deltager
formand for Teknik- og Miljøudvalget Jens Nygaard og formand for Børne- og
Undervisningsudvalget, Lars Damgaard. Fra Friluftsrådet deltager Rolf Lehrmann, som er medlem
af Friluftsrådets kredsbestyrelsen.
Hvornår: fredag d.1. juni. Kl.13-14.30
Mødested: Frederikskilde Strand ved flagstangen

Fuglesafari ved Tystrup sø
Vi går en tur for at høre på fuglenes aftensang midt i yngletiden. På turen vil vi give os rigtig god
tid til at lytte efter fuglenes sang og kaldelyde og Rolf Lehrmann fra Dansk Ornitologisk Forening vil
hjælpe med at holde rede på de mange forskellige stemmer.
Nogle fugle har allerede fået 1. kuld på vingerne, mens andre netop er ankommet fra syden.
Nattergalen og Gulbugen har fortsat tid til at synge, mens magen ligger på reden. Skovspurvene og
Flagspætterne derimod har 1. kuld på vingerne og har fuld gang i opfodringen.
Hvis vi er heldige kan vi se Havørnen på vingerne over Tystrup Sø, dens unger er store og kræver
megen mad, som fortrinsvis hentes på søen.
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Turen er på cirka 4 km og er ikke egnet for gangbesværede eller barnevogne.
Hvornår: tirsdag d.5. juni, kl.19-21.
Mødested: p-pladsen ved Kongskilde Naturcenter, Skælskørvej 34, 4180 Sorø

Ta´ med ud og fisk
Lav din egen fiskestang, sæt madding på krogen og ta´ med ud og fisk. Vi hjælper dig med at lave
en enkel fiskestang, og bagefter ved du, hvordan du til enhver tid, kan gøre det selv.
Vi sætter madding på krogen og fisker i Møllesøen, og vi undersøger om der er gået fisk i de
agnhuse, vi sætter ud dagen før. Vi har tidligere fanget ål, suder, geder, aborrer, skaller og
rudskaller. Hvis vi fanger nogle fisk, som vi gerne vil kunne kigge på i løbet af sommeren, sætter vi
dem i Kongskilde Naturcenters store ferskvandsakvarie.
Der er frit fiskeri i Møllesøen, så der må alle under 16 år og alle over 16, der har gyldigt fiskekort,
fiske. Undervejs tager vi en snak om, hvor der er frit fiskeri, og om hvad man i øvrigt bør vide,
inden man tager på fisketur.
Praktisk: Hvis du er over 18 år, skal du have gyldigt fisketegn, og du skal tage det med. Du er
velkommen til at tage din egen fiskestang med eller til låne én af os, hvis du vil prøve en rigtig
lystfisker stang.
Hvornår: tirsdag d.3. juli kl.16.30-19.00
Mødested: Møllesøen, parkering på Skælskørvej 34 ved Kongskilde Friluftsgård

På jagt efter smådyr i vandet
Tag med på jagt efter smådyr i Sorø Sø. Måske møder vi vårfluelarven, der kan bygge sit eget
transportable hus, vandkalve der lammer sit bytte med gift og rygsvømmere, hvis øjne kan se både
bagud, til siden og fremad på én gang. Sammen med naturvejlederen kan du fiske med net, bruge
vandkikkert og studere de mange små dyr.
Hvornår: mandag d. 2. juli kl.10.00-13.00
Mødested: Badebroen ved Parnas

På jagt efter smådyr i vandet
Tag med på jagt efter smådyr i Sorø Sø. Måske møder vi vårfluelarven, der kan bygge sit eget
transportable hus, vandkalve der lammer sit bytte med gift og rygsvømmere, hvis øjne kan se både
bagud, til siden og fremad på én gang. Sammen med naturvejlederen kan du fiske med net, bruge
vandkikkert og studere de mange små dyr.
Hvornår: tirsdag d.3. juli kl.10.00-13.00
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Mødested: Badebroen ved Parnas

På jagt efter smådyr i vandet
Tag med på jagt efter smådyr i Sorø Sø. Måske møder vi vårfluelarven, der kan bygge sit eget
transportable hus, vandkalve der lammer sit bytte med gift og rygsvømmere, hvis øjne kan se både
bagud, til siden og fremad på én gang. Sammen med naturvejlederen kan du fiske med net, bruge
vandkikkert og studere de mange små dyr.
Hvornår: onsdag d.4. juli kl.10.00-13.00
Mødested: Badebroen ved Parnas

Vild mad ved vandet
Tag familien med på tur i naturens spisekammer, hvor vi samler friske sommerurter, frø og
blomster. Vi snakker om hvilke urter, der gror ved vandet og i den fugtige skovbund og om
fiskelivet i Tystrup Sø. Bagefter laver vi urtepesto, bager brød på bålet og laver plankefisk.
Arrangementet foregår som udgangspunkt på Frederikskilde strand, men hvis vejret er meget
dårligt, går vi op til Kongskilde Naturcenter og tilbereder maden.
Hvornår: tirsdag d.21. august kl.17-20
Mødested: Frederikskilde Strand – ved Blå Flag-flagstangen
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